
Lavagem

NIAGARA

Máquinas de lavar louça por arrasto

Características principais:

Cuba estampada.

• A Elettrobar apresenta uma inovadora geração de máquinas 
de lavar louça por arrasto, disponível em duas versões: Série 
411 com ótimo desempenho e redução do consumo de água, 
posicionando-se entre uma das gamas de menor consumo 
na sua classe. 

• Série 412 com o equipamento mais completo e com o 
mínimo consumo dentro da família de máquinas de 
lavar louça por arrasto Niagara. Grande versatilidade 
e produtividade, graças ao avançado sistema de 
enxaguamento adaptativo.

• Facilidade de utilização: Graças ao sistema de controlo simples e intuitivo com interface 
digital e ecrã "soft touch" LED para visualização dos programas, das temperaturas, dos 
parâmetros de funcionamento e das mensagens do sistema de autodiagnóstico.

• Menos despesas de funcionamento, graças ao novo enxaguamento com braços de 
avançado design que permite reduzir substancialmente o consumo de água, de energia 
e de detergente. Os modelos Niagara 412 contam com o sistema Prorinse com bomba de 
enxaguamento, que permite reduzir o consumo específico para apenas 1 litro por cesto 
e com o exclusivo sistema ProProportional, que adapta o consumo à produtividade com 
uma poupança de até 20%.

• Todos os modelos dispõem de um cesto para pratos, um cesto plano e um cesto para 
colheres de série.

Ligação USB integrada.

Características técnicas

Modelos NIAGARA 
411.1

NIAGARA 
411.2

NIAGARA 
412.1

NIAGARA 
412.2

Comprimento total cm 115 196,8 115 196,8

Largura total cm 77 77* 77 77*

Altura cm 162 162 162 162

Altura máxima cm 209 209 209 209

Produtividade cestos/hora 120 200 160 270

Consumo de água Ll/hora 160 270 170 280

Consumo de enxaguamento l/cesto 1,3 1,4 1,1 1

Alimentação elétrica V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Absorção máx. (Água quente 50º) kW 22 29,5 22,2 29,7

Absorção máx. (alimentação com água fria a 15 °C) kW 28,5 41 28,7 41,2

Absorção máx. (alimentação com água fria com 
recuperador) 

kW 24,7 34,2 24,9 34,4

Capacidade contentor pré-lavagem L - 70 - 70

Capacidade contentor lavagem L 70 70 70 70

Comprimento de pré-lavagem cm - 82,9 - 82,9

Comprimento secagem (extra) cm 60** 60** 60** 60**

Potência bomba pré-lavagem kW - 1,5 - 1,5

Potência bomba lavagem kW 1,5 1,5 1,5 1,5

Potência absorção secagem kW 6 6 6 6

(*) Em caso de pré-lavagem angular, a largura é de 99 cm (**) Em caso de secagem angular (extra), a largura é de 81,4 cm
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OPCIONAIS*

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA POR ARRASTO

Modelos   NIAGARA 411.1 NIAGARA 411.2 NIAGARA 412.1 NIAGARA 412.2

Código 7FEB0156 7FEB0157 7FEB0158 7FEB0159

NIAGARA 411.2
Mesas não incluídas de série

NIAGARA 411.1
Mesas não incluídas de série

Consultar stock disponível
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